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I.   

Pojem ABKM  je chápán jako imunologicky podmíněná reakce na některou z bílkovin 

kravského mléka. Vzhledem k tomu, že užší pojetí alergie je chápáno ve smyslu reakce 

mediované  pouze IgE, je někdy místo ABKM používán pojem hypersenzitivita na 

bílkovinu kravského mléka k vyjádření všech možných typů alergických reakcí na 

bílkovinu kravského mléka, zvláště tehdy, když chybí laboratorní průkaz alergie.             

Incidence ABKM  je podle prospektivních studií s provedeným reexpozičním testem 2,2 

- 2,8 % u dětí mladších tří let.  Průzkum provedený v r.1999 v Praze konstatuje 

incidenci 0,66 %  ABKM v kojenecké populaci. Z této nízké incidence, lišící se od  

ostatních evropských států lze soudit na to, že ABKM u nás asi není vždy 

diagnostikována a tudíž léčena. 

Patofyziologicky se kromě IgE zprostředkovaných reakcí se uplatňují i další typy 

alergických reakcí. Je  udáváno, že u 50% kojenců a starších dětí s klinickou 

prokázanou alergií neexistují žádné známky IgE mediované reakce. 

Rizikovým faktorem rozvoje ABKM je rodinná alergická zátěž, přičemž je-li 

anamnestická zátěž alergií u obou rodičů nebo u jednoho rodiče a u sourozence je 

manifestovaná ABKM,  je to považováno za důvod k preventivní dietní intervenci.  

Údaj o tzv. první lahvi (senzibilizující) podané v porodnici před rozvojem laktace je 

závažný. 

II. 

Klinické příznaky  jsou uvedeny v tabulce: 

 

postižený systém: klinické projevy: 

anafylaktická reakce pokles TK, šok 

kůže orální alergický syndrom, exantém, urtica, 

angioedém, ekzém 

gastrointestinální trakt zvracení, průjem, malabsorpce, GER, 

enterorrhagie, obstipace 

respirační trakt rýma, exspirační dyspnoe, kašel 

poruchy chování iritabilita, abdominální koliky 

 

Vztah času rozvoje ABKM a množství vypitého mléka a obvyklých klinických 

manifestací ukazuje tabulka:  

 

reakce: kůže: respirace: GIT: množství mléka 

nutné 

k vyvolá-ní 

reakce 

minuty +++ 

urtika, angio- 

edém, exantém 

+ 

v rámci anafy- 

laktických r. 

-/+ 

zvracení 

malé množství 

mléka 

 

hodiny - - ++ 

zvracení a/nebo 

průjem 

střední množství  

mléka 

(60 - 200 ml) 

dny + 

ekzém 

++ 

kašel, rýma 

+++ 

průjem 

normální 

objemy mléka 
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ABKM se zpravidla projevuje v kojeneckém věku a udává se, že gastrointestinální 

příznaky má asi 60 % postižených, kožní projevy 50 - 60 % nemocných a respirační 

projevy jsou asi u jedné třetiny kojenců s ABKM, přičemž příznaky se často kombinují. 

Soudí se, že asi 10 % kojenců s abdominálními kolikami lze úspěšně ovlivnit eliminací 

kravského mléka (KM = kojenecká formule). Anafylaktická  reakce  (projevy 

s poklesem TK je literárně uváděna u 9 % dětí s ABKM). Anafylaktický šok jako projev 

ABKM lze očekávat asi u 2 %.  50 % ABKM se manifestuje do jednoho týdne po 

kontaktu s KM, je však uváděno, že první reakce se může manifestovat až za 2 měsíce. 

ABKM  je nepravděpodobná, jestliže dítě toleruje plné porce KM déle než 3 měsíce. 

Diagnosticky  neexistuje jednoznačný laboratorní test, kterým by bylo možno celý 

komplex ABKM postihnout. Vyšetřování různých protilátek proti KM proto nemusí 

přinést jednoznačnou odpověď a jejich pozitivita je pouze pomocným diagnostickým 

faktorem a může být i falešně pozitivní. Rozhodnutí o změně výživy je stejně nutno 

přijmout před zhodnocením vyšetření protilátek. V současné době jsou ceněny nejvýše 

kožní testy, ale ani jejich senzitivita a specificita není stoprocentní. Bohužel neexistuje  

imunologický test, který by jednoznačně určil diagnózu ABKM. Zlatým diagnostickým 

standardem proto zůstává zhodnocení eliminace KM z výživy a následná reexpozice 

k potvrzení alergické povahy reakce. KM se zavádí znovu do výživy obvykle po 1 - 4 

týdnech předchozí eliminace. Při takto prováděné diagnostice se původní hypotéza o 

ABKM potvrzuje podle různých pramenů pouze u 30 - 60 % původních suspekcí na 

ABKM. Podstatou reexpozičního testu je podávání zvyšujícího se množství KM pod 

lékařskou supervizí v prvních hodinách podávání, kdy by měly být zachyceny 

nejzávažnější reakce vyžadující akutně kromě přerušení podávání KM i event. medikaci 

při anafylaktické reakci  (adrenalin 0,01 mg/kg/dávku s.c., event. dále kortikoidy). 

Metodika podávání KM při reexpozici je uvedena v tabulce. Je vhodné používat mléko 

se sníženým obsahem laktózy nebo bez ní aby bylo vyloučeno současné posuzování 

tolerance bílkoviny a laktózy. 

 

den 1.  

začátek ve zdravotnickém zařízení, není-li 

reakce odchází dítě po 4 - 6 hodinách domů 

  8,00     1 ml na okraj rtu 

  8,30     5 ml KM p.o. 

  9,30   10 ml KM p.o.    

10,00   50 ml KM p.o. 

10,30 100 ml KM p.o.  a dále zvyšovat 

den 2. - 6. Plné dávky KM 

den 7. Kontrola 

 

V případě, že se jedná o posouzení některých reakcí, které je obtížné správně 

interpretovat (irritabilita kojence, koliky, ekzém a jeho změny) je vhodné test provést 

jako dvojitou slepou studii, tj. rodiče neví zda dítě dostane skutečný testační pokrm 

nebo placebo, tj. proteinový hydrolyzát, který dítě dostávalo jako terapeutický. Teprve 

po vyhodnocení záznamového listu po provedení zátěže s KM a placebem je definitivně 

zhodnocen reexpoziční test (příprava placeba a testačního pokrmu je uvedena v tabulce  

(navážený prášek je rodičům vydáván v neoznačené konzervě). 
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testační pokrm:  10 g terapeutického proteinového hydroly- 

         zátu (extenzivní hydrolýza) + 

 20 g formule s kravským mlékem, nejlépe 

         s nízkým obsahem laktózy nebo 

bez ní 

180 ml převařené a ochlazené vody 

placebo pokrm:  30 g terapeutického proteinováho 

hydroly- 

         zátu (extenzivní hydrolýza) + 

180 ml převařené a ochlazené vody 

 

Záznamový list pro rodiče dítěte při expozičním testu : 

jméno:                                                                 r.č.: 

 

den: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

datum:        

dávka ml        

kůže: 

svědění        

vyrážka        

zrudnutí        

trávení: 

zvracení        
počet stolic        

normální        

objemná        

průjem        

další pozorování: 

neklid        

pískání        

rýma        

váha        

 

Diferenciálně diagnosticky je třeba vzít v úvahu intoleranci laktózy (primární se 

projevuje již po porodu, častější sekundární obvykle po gastrointestinálních infektech, 

v souvislosti s intolerancí lepku), podobnou symptomatologii může mít gastroesofageální 

reflux, imunodefekty nebo intolerance mléka v důsledku metabolických vad. 

V některých případech vyžaduje diferenciální diagnostika i provedení enterobiopsie. 

Stávající preskripční omezení vedou k nutnosti odeslat dítě s podezřením na ABKM ke 

konsiliu podle charakterů projevů buď ke gastroenterologovi nebo alergologovi, 

v případě akutního stavu do lůžkového zařízení, kde je indikována dietoterapie. 

Terapeutickým opatřením  je  kompletní eliminace preparátů s kravským mlékem 

z výživy dítěte. U ABKM není vhodné používat jako náhradu kozí a ovčí mléko, protože 

existuje podobná antigenicita a alergenicita jako u mléka kravského. Je třeba rovněž 

zdůraznit, že v rámci existence multiproteinových alergií je uváděna alergie na sojové 
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preparáty u 17 - 47 % kojenců s ABKM. Tepelné zpracování mléka (pasteurizace, 

sušení, kondenzace) sice snižuje antigenicitu mléka, ale není považováno za dostatečnou 

úpravu mléka u ABKM (terapeutický preparát by mělo tolerovat 90 % postižených 

s ABKM). Z výše uvedeného vyplývá, že pro malou skupinu kojenců s ABKM je i 

extenzivní proteinová hydrolýza bílkoviny nedostatečné opatření a je třeba podávat 

preparát, jehož bílkovinná složka je tvořena pouze směsí aminokyselin. Základním 

technologickým postupem při výrobě proteinových hydrolyzátů je hydrolýza bílkoviny 

(syrovátky, kaseinu, bovinního kolagenu, sojové bílkoviny). Z hlediska hloubky zásahu 

do struktury bílkovin potom dělíme preparáty na hypoalergenní - extenzivně 

hydrolyzované, tj. terapeutické a hypoantigenní - parciálně hydrolyzované, tj. 

preventivní. U prokázané ABKM jsou nevhodné i tzv. hypoantigenní formule (často 

označované výrobci HA). Přehled hydrolyzovaných preparátů k terapii a prevenci je 

uveden v tabulce. Mateřské mléko lze považovat z hlediska ABKM za hypoalergenní.  

 

1.  Směsi aminokyselin  

     Indikace: těžká ABKM s intolerancí extenzivních hydrolyzátů 

2.  Extenzivně hydrolyzované formule (hypoalergenní) 

     Indikace: ABKM 

3.  Parciálně hydrolyzované formule (hypoantigenní - HA) 

     Indikace: prevence ABKM u kojenců se zvýšeným rizikem rozvoje 

 

Medikamentozní terapie má menší význam než dietoterapie a terapeutický efekt ve 

vztahu k ABKM event. multiproteinovým alergiím byl prokázám v 

některých kontrolovaných klinických studiích pouze u kromglykátu, u ostatních 

antialergik chybí u dětí kontrolované klinické studie. 

III. 

Prognosticky se ukazuje, že pouze asi polovina pacientů s ABKM toleruje KM ve věku 

dvou let. Počet tolerantů se postupně zvyšuje tak, že ve školním věku lze očekávat 

toleranci asi u 80 % původních pacientů s ABKM. Rozvoj dalších alergických projevů je 

ve skupině dětí s ABKM častější než ve zbytku populace, nejen ve smyslu 

multiproteinových potravinových reakcí (nejčastěji vejce, soja, burské ořechy  i další), 

ale i respiračních alergóz (proto je doporučováno zavádění příkrmů u dětí s rizikem 

ABKM  nebo její manifestací až po 6.měsíci). 

Preventivní způsob výživy a péče o kojence ve vztahu k  ABKM je uveden v tabulce. 

 

metody: provedení: 

identifikace rizikových kojenců rodinná anamnéza 

snížení expozice potravinových antigenů       

-v graviditě 

-při kojení 

-v kojenecké dietě 

 

není doporučováno 

není doporučováno 

 kojení alespoň do 4 - 6 měsíce 

 dokrm hypoantigenními preparáty 

 solidní příkrmy až po 6.měsíci, zpočátku 

monokomponentní 

 KM, je-li tolerováno od  9 - 12 měsíce 

 vejce až po 1.roce 

 burské ořechy, ořechy a ryby až po 

3.roce 
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nedietní opatření  nekuřácké prostředí 

 redukce aeroalergenů 

 minimalizace virových infektů (kojení, 

individuální péče, ne kolektivní zařízení) 

 

Preskripce terapeutických  preparátů (hypoalergenních) - jsou částečně hrazeny 

zdravotními pojišťovnami - je usměrněna na druhoatestovaného pediatra, pediatrického 

gastroenterologa a alergologa (J 11), pokud je jejich potřeba indikována těmito 

odborníky je možno další dietoterapii a předpis zabezpečovat, na základě písemného 

doporučení výše uvedených specialistů, realizovat u registrujícího praktického lékaře 

pro děti a dorost. 

 

Literatura: 

1. Frühauf P: Alergie na bílkovinu kravského mléka v dětském věku - diagnostika a 

terapie, Pediatrie pro praxi, 2000, 1, s. 11-15. 

2. Pravidla pro předpis léčivých přípravků, hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění, se zvláštním zřetelem na jejich kategorizaci, Zpravodaj VZP ČR, 2000, 1, s. 14. 

3. Majamaa H, Moisio P, Holm K, et al.: Cow’s milk allergy: Diagnostic accuracy of skin 

prick and patch tests and specific IgE, Eur J Allergy Clin Immunol, 54, 1999, s. 346-351. 

4.  Saarinen K M, Juntunen-Backman K, Jarvenpaa AL, et al.: Suplementary feeding in 

maternity hospitals and the risk of cow’s milk allergy: A prospective study of 6209 

infants, J Alergy Clin Imunol, 1999, 104, s. 457-461. 

5. Zeiger R S: Dietary Aspects of Food Allergy Prevention in Infants and Children,  

J Pediatr Gastroenterol Nutr, 30, 2000, Suppl I, S 77-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUDr. Pavel Frühauf, CSc., Alergie na bílkovinu kravského mlékaDoporučené postupy. Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3  Copyright 

© 2001, ČLS JEP.Jiné užití než pro vlastní potřebu návštěvníků www stránek ČLS JEP (http://www.cls.cz/dp) není dovoleno. 

Strana 7 

 

 

 

 

 

Algoritmus diagnostiky a terapie ABKM 

 

klinická suspekce na ABKM 

 

eliminace KM  

 

konzultace  specialistou  

(gastroenterolog, alergolog, akutně dětské oddělení nemocnice) 

 

výživa hypoalergenním preparátem 

 

zhodnocení efektu eliminace KM 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

     ústup klinických příznaků                                                              

bez efektu 

                                                                                                                     

 

výživa hypoalergenním mlékem                                         formule 

s aminokyselinami 

                 1 - 4 týdny                                                                     

                              

                                                                                         

ÚSTUP OBTÍŽÍ   BEZ EFEKTU           

              rexpozice KM                                                           

pokračovat         nejedná 

                                                                              

1 - 4 týdny     se o ABKM 

      REAKCE    BEZ REAKCE                                                    

       dále hypo-     nejedná se                                     reexpozice 

hypoalergením  

alergenní mléko   o ABKM                                                      

mlékem 

                                                                                                     

 

      reexpozice KM                                                         REAKCE            

BEZ REAKCE 

         za 6 - 12 měsíců                                                                                         

 

                                                                                        formule              

reexpozice KM                                            

 REAKCE   BEZ REAKCE                            s aminokyselinami                        

 



MUDr. Pavel Frühauf, CSc., Alergie na bílkovinu kravského mlékaDoporučené postupy. Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3  Copyright 

© 2001, ČLS JEP.Jiné užití než pro vlastní potřebu návštěvníků www stránek ČLS JEP (http://www.cls.cz/dp) není dovoleno. 

Strana 8 

                                                                                  

             REAKCE  BEZ REAKCE 

 hypoaler-       tolerance                                       reexpozice hypo-        

                    

   genní              KM                                           alergenní formulí     

dále          nejedná se 

 formule                                                               za 6 - 12 měs.     

hypoaler-      o ABKM 

                 normální výživa                                                          

genní 

reexpozice                                                         REAKCE      

BEZ   formule 

                                                                                           

REAKCE     

                                                                     hypoalergenní        

       reexpozice 

                                                                     formule 6.měs.     

norm. 

                                                                                                

výživa 

                                                                          reexpozice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmus výživy novorozence z hlediska prevence ABKM 

          

novorozenec 

bez rizika ABKM                               s rizikem ABKM                     

manifestovaná ABKM 

                                                                                                                     

 

       kojení                                                   kojení                           

hypoalergenní formule 

pokud nelze nebo                               pokud nelze nebo 

   jako dokrm                                         jako dokrm 

                                                           

počáteční formule                          hypoantigenní formule 

příkrmy od 5.měs.                            příkrmy od 7.měs. 
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